Referat fra trenermøte mandag 27.09.10
Tilstede; Thorkil, Aase, Helge, Mona, Marianne, Harald og Roger
Frafall; Anita og Camilla

Agenda;
Gjennomgang av alle lag og starten på den nye sesongen, samt utfordringer i forhold til situasjonen i
styret og utenforliggende områder, som vil påvirke det sportslige, i hallkomiteen.

J08
Har pr i dag 9 aktive spillere. Starten på sesongen har vært super, er fremdeles ubeseiret etter 3
kamper. Forsøker i år å skille gruppen ved at jentene/guttene født i 2003 trener for seg selv i
Bakkeløkka på onsdager (ledet av Karen Økland). Onsdagstimen har vi fått fra innebandy, som ikke
klarer å benytte denne tiden selv. Aase vurder gruppen som for liten for fremtiden, og dersom det
ikke blir tilvekst av nye spillere blir lagene trolig slått sammen alt neste sesong. Ønsker også
spesialtrening for målvakt – dette skal vi ta opp i løpet av året!

J10
Har pr i dag 10 aktive spillere. Starten på sesongen har vært veldig trøblete og har til nå ikke klart å
stille med fullt lag, men har fått litt hjelp av J08 og J11. Har allikevel klart seg brukbart med et klart
tap i første kamp, med påfølgende tap og seier over nesodden. Dersom gruppen holder seg på 10
spillere ser Camilla håp for laget.

J11
Anita deltok ikke på møtet, så jeg vet ikke som mye om hvordan situasjonen er og sesongstarten har
gått. Men har i alle fall nok spillere pr i dag.

J14
Har pr i dag 18 aktive spillere. Har et godt sammensveiset lag som i år har mye treningstid i hall og på
Myklerud annenhver onsdag. Har vunnet sine tre første kamper med god margin og ser nå frem til
deltagelse i Hyundai Cup og Østlandsserien kommende helg. Har med andre ord fått en super start
på sesongen og undertegnede er imponert over spillet de har om dagen!! Kan få noen utforinger
med konfirmasjon for mange av jentene etter jul, men det må løses når det kommer.

G13
Mona har en vanskelig situasjon med laget da flere spiller har trukket seg - noen nye har kommet inn,
men gruppen er veldig liten. Mona vil i løpet av kort tid ta en beslutning på om laget skal forsøkes
frem til jul eller om det må trekkes fra seriespill. Om det siste blir beslutningen håper vi at de
gjenværende kan flyttes opp til G15. Har enda ikke startet på sesongen, da første kamp er
17.oktober. Håper det lykkes og laget består, men enhver beslutning respekteres – dette er helt og
holdent ditt valg Mona!

G15
Thorkil har en gruppe på 11 aktive spillere etter at noen har blitt borte – nye er kommet til og det er
mulig vi må søke disp for en ny spiller. Thorkil vurderer og gir beskjed til Roger om det må gjøres.
Sportslig fremgang fra i fjor, selv om bare en kamp er spilt til nå – tapet var mindre enn i fjor, med
flere scorede mål – bra!! Hadde første ”hjemmekamp” i Siggerud hallen – her har styret en jobb
foran seg til neste sesong, for slik kan vi ikke ha det. Bortelaget (Nordstrand) hadde i realiteten
kortere vei til kamp… Mulig deltagelse i Oslo Cup ved siden av serien i år?

Diverse;
4 lag har fått nye drakter, samtlige sponset av Bilforum Follo, ellers skal alle ha nødvendig utstyr.
Vi hadde en del andre utforinger som ble tatt opp på dette møtet – jeg referer her til referat fra
styremøtet som ble sendt ut til alle i går og som finnes på www.fagerstrand.no (håndballsiden).
Vi er vel alle fornøyd med den sportslige starten og jeg ønsker alle lykke til videre med sesongen!

Neste trenermøte er ikke satt da jeg har en del viktige oppgaver
som må løses fremover – ser for meg at det blir et møte i slutten av
november.

Fagerstrand, 28.september 2010

Roger Agerup

